ÖLÜMÜNÜN 1250. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETIYLE
BILGE KAGAN
Prof. Dr. IBRAHIM KAFESO~LU
Gök (Kök)-Türkler, bilindi~i üzere, Türk milletine ad veren bir Türk
zümresi olarak tarihimizde ~erefli bir mevkie sahiptir. Kendilerine ve
devletlerine Türk ( = güç-lü, kuvvet-li) diyen bu kütle milâddan önceki
yüzy~llardan beri Asya'n~n hâkimleri Hunlar soyundan olup, ba~bu~~
Bum~n'~n 552 senesinde C~ tüken yaylas~nda (Baykal gölü'nün güneybat~s~nda: 47. enlem, ~~o ~~ boylam. Orhun ~ rma~~n~n kaynak bölgesi) tahta
ç~kmas~~ile, yukar~~ Çin s~n~ rlar~ndan Karadenize kadar uzanan sahada
büyük bir hakanl~k 1 kurmu~lard~. Bu geni~~sahada devlet do~u ve bat~~
olmak üzere ikili te~kilat halinde idi. As~l Hakan~n bulundu~u do~u
kanad~na ba~l~~ olan bat~~ kolu, hiyerar~ide ikinci derecedeki "Tabgu"
unvan~ n~~haiz Istemi (Bum~ n'~ n karde~i) taraf~ndan idare ediliyordu (552576). Do~u kanad~ ndaki Mukan Hâkan (553-572)dan sonra tahta ç~kan
T'a-po (572-581) zaman~nda hakanl~k Çin'in memleket içindeki bozguncu
propaganda faaliyetleri yüzünden zaafa u~ram~~, Çin'in tahriki ile
Do~u'dan ayr~lan Tardu (Istemi'nin o~lu)nun istiklal ilan etmesi neticesi
devlet resmen ikiye ayr~lm~~ t~~ (581). Böylece, Do~u ve Bat~~ Gök-Türk
hakanl~klann~ n birbirleri ile mücadelesini, emsalsiz entrika becerikli~i
sayesinde istismar eden Çin, nihayet 630 y~l~nda her iki kanad~~ kendi
hakimiyeti ve himayesi alt~na almay~~ ba~ard~~ve ihti~aml~~I. Gök-Türk
hakanl~~~~için so y~l süren hazin bir fetret devresi ba~lad~~(Bu dönem milli
Türk alfabesi ile Türkçe yaz~lm~~~Orhun Kitabelerinde bütün aç~kl~~~~ile
anlat~lmaktad~r: Kitabe //Kül-Tegin ad~na/, Kitabe II/Bilge Kagan ad~na/ve
Kitabe III1Ayguct = Devlet Meclisi ba~kan~~ve Ba~bakan Tonyukuk ad~na) 2.
68o-681 'de istiklal sava~~~haz~rl~~~ na giri~erek, ünlü devlet adam~~Tonyukuk ba~ta olmak üzere k~sa zamanda hemen bütün halk~n i~birli~i yapmas~~
I Türk hükümdarlanna umümiyetle "Kagan" denilmekle beraber, Orhun kitabelerinde
çok geçen bu unvan~n son ara~t~rmalarda (Liu Mau-tsai 1958, S.G. Clauson 1972) "Khagan"
olarak okunmas~~dolay~siyle biz del-lagan (halcan)'l~k ~eklini tercih ettik.
Kitabe 732'de, II. Kitabe 735'de dikilmi~tir. Tonyukuk'a ~it olan'~n tarihi kesin
2
de~ilse de 726'y~~takip eden y~llarda dikildi~i ~üphesizdir. Orhun kitabeleri ~~893'de
Danimarkal~~ büyük türkolog V. Thomsen ( + 1927) tarafindan okunmu~~ve sonra birçok defa
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sonucunda mücadeleyi zafere ula~t~ ran, yine Gök-Türk hükümdar ailesinden Kutlug (Çin kay~ tlar~ nda Ku-to-lu), 682 de Hakanl~~~~ihya edip ba~a
geçti~i zaman "Il-teri~" ( = Devleti derleyip toplayan) unvan~ n~~ ald~~3.

II. Gök-Türk hakanl~~~n~~tanzim eden ve öldü~ü 592 y~l~na kadaryabgu
ve ~ad (hükümdardan sonra gelen en yüksek makam sahiplerinin unvanlar~ )
ile önce Çin, sonra di~er has~mlar üzerinde büyük ba~ar~lar kazanarak
hayat~n~~ tamamlayan milli kahraman Ilteri~~Hâkan, vefat~nda iki erkek
evlat b~rakm~~t~. Bunlardan biri 8 ya~~ndaki Be~-kür (veya Be~-kürlüg ? Çin kay~tlar~nda: Mo-kü veya Mo-ki-lien), küçü~ü de 7 ya~~ nda Tül-Tegin
idi. Bir de hem~ireleri vard~. 692'de erkek karde~ler henüz küçük ya~ta (sabi)
olduklar~ndan, töre gere~i, amcalar~~ Be~-çor (Çincedeki ~ekli, Mo-Ç'o)
hakanl~~a getirildi (692-716). 27 ya~~nda, h~ rsl~~ ve ha~in tabiatl~~ bir ~ah~s
oldu~u anla~~lan yeni Hâkan "Kapgan" unvan~n~~ald~~ve Türk tarihinin
say~l~~fatihlerinden biri oldu 4. Kapgan'~n da ba~~hasm~~ elbette, kitabelerdeki
ifadeye göre "hilekâr ve entrikac~" büyük kom~u Çin idi 5. Onu daima bask~~
alt~ nda tutmak laz~ md~, fakat Türk devletindeki ekonomik s~ k~nt~~ Kapgan'~~
Mo~ol K'i-tan'lara kar~~~Çin hükümetine yard~ma sevketti. Ülkesini iktisadi
istikrara kavu~turmak için gerekli baz~~ ihtiyaçlar~n~~ Çin'den temin etmek
yan~nda geni~~ölçüde siyasi planlar~~ vard~. Bunlardan biri I. Gök-Türk
hakanl~~~n~n fetret devresinde kuzey Çin'in "Alt~~ Eyalet" bölgesine
yerle~tirilmi~~Türkleri ana vatana çekmek suretiyle, C~ tüken'in insan gücünü
art~rmak, di~eri de Türk topluluklar~ n~n da~~n~k halde ya~ad~ klar~~
memleketleri, yâni ta Maveraünnehir içlerine kadar uzanan bütün
yay~nlanm~~t~r. Ayr~ca Alman ( ~~895), Frans~z ( ~~896) Rus ( 927), Macar (1958), Ingiliz (1968)
dillerine de tercüme edilmi~tir (Geni~~bilgi için bk. I. Kafeso~lu, Türk Milli Kültürü, Istanbul,
1984, s. ~~o5 vdd).
3 "Türk Tanns~, Türk milleti yok almam diye... babam ilteri~~hagan~... Babam önce 17 ~rk d~~ar~~
ç~km~~~[sava~a giri~mi~], o d~~arzyürüyor diye ses i~itip [dâvet al~p] ~ehirdeki da~a ç~km~~, da~~
daki inmi~~
[ortak hareket ba~lam~~] toplan~p 70 ~~~olmu~... do~uya, bat~ya._ sevk edip... hepsi 700 er olmu~... milleti
atalanm~z töresince düze~demi~..."Bk. Kitabe I, do~u cephesi, str. ~~~~-13; Kitabe II, do~u, str. ~~o- ~~2;
"... toplan~p 700 oldu.., kat~lanlardan biri ben Bilge To~yukuk idim..." Kitabe III, str. 5. Bu rakamlar
tabiatiyle sadece kalabal~k olu~u ifade etmektedir.
4 Vaktiyle Kitabelerde hatal~~ ~ekilde "Kapagan" diye okunan bu kelime Türkçede
"fâtih" mânas~ndaki "Kapgan" olarak düzeltilmi~tir. Bk. R. Giraud, L'Inscription de Baik-tsokto
= Tonyukuk kitabesi, Paris, 1961, s. 149; G. Clauson, A Note on qapgan,JRAS, 1956, s. 73 vd.
Kapgan Hâkan ayn~~zamanda "Bögü" (ak~l ve firaset sahibi) lakab~n~~da ta~~yordu (Kitabe III,
str. 34, 50).
3 Kitabe I, güney, str. 6- to, II, kuzey, str. 4-9.
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Türkistan'~~Hakanl~~a ba~lamakt~. Zira buralarda (Cungarya Ili, Yedi-su
~ rmaklar~, Is~k gölü havalisi, Talas ve Çu nehirleri etraf~~ vb..) kitabelerde
On-ok (On-boy = ~ o kabile)lar diye an~lan Tardu~, Türgi~~ve ba~ka To-lu
boylar~~ ile Karluk, Basm~l vb. Türk kütleleri bulunmakta idiler. Onun Orta
Asya'da, t~pk~~eski büyük Hun imparatorlu~u gibi, gerçek bir Türk birli~i
kurmak ve hepsini kurt-ba~l~~ tu~~ (sancak) alt~nda toplayarak, töre
himayesinde ya~atmak dü~üncesi modern mânada yüksek bir siyasi görü~e
sahip oldu~una delil say~lmaktad~r 6 . Kapgan'~n K'i-tan bask~s~nda Çin'i
desteklemesinin bir taktik icab~~oldu~u anla~~lmakta idi. Zira kar~~l~k olarak,
taleplerini Imparatoriçe Wu (690-7o9)ya bildirmekte gecikmedi. Yap~lan
andla~maya göre (697), Çin 3 bin adet tar~m aleti, ~~o bin (Çin y~ll~~~~T'angshu'ya göre 40 bin) libre demir, ~~oo bin hu (hu = a~.yk. 12,5 kiloluk ölçek)
tohumluk dar~~ ve Çin arazisinde (ço~u Ordos'daki "6 Eyalet" de) oturan
Türklerin anavatana iadesi gerekiyordu 7 . Ancak Çin'in taahhütlerinde
isteksiz davran~~~~ve erteleme giri~imleri, Kapgan'~~ do~ruca Çin üzerine
yürüme te~ebbüsüne âdeta zorlad~. Askeri haz~rl~klara devam ederken
ülkeyi ba~tan idari yönden düzenlemek lüzumunu duyan Hâkan, o y~llarda
henüz 14 ya~~n~~ doldurmak üzere olan Be~-Küre (Bilge)yi Tardu§
toplulu~u üzerine "~ad" tâyin etti 8 . Gök-Türk askeri kuvvetleri de 2 gruba
ayr~lm~~t~. Do~u ordusu ba~~nda bizzat Hâkan bulunuyordu. Bat~~ ordusu,
daha do~rusu, bat~~ ordular~~ grubu da, gerçekte Tonyukuk'un sevk ve
idaresinde olmak üzere ~ nel ile Bilge'nin emrinde idi. Durumdan endi~eye
dü~tü~ü anla~~lan Çin, imzalad~~~~andla~ma hükümlerini derhal yerine
getirdi. Demiri, dar~y~, aletleri teslim etti~i gibi, Çin topraklar~nda ya~ayan
Türk nüfusunda Otüken'e dönmelerine izin verdi (698).
Fakat bu uzla~ma uzun sürmedi. Bir evlenme meselesinden do~an
anla~mazl~ k Kapgan'~, do~u ve bat~~gruplar~~birarada olarak hakanl~k askeri
gücünün bütünü ile Çin'e taarruza mecbur etti. Mevcudu ~~oo bin'den a~a~~~
olmad~~~~kabül edilen ve kuzey Çin bölgesini (Küel-çu, T'an-çu, Ping-çu,
Yü-çu, Çao-çu. Çu = Eyalet) istila eden bu orduda Bilge, ~ad'da görevli idi ve
Tonyukuk ile birlikte, kitabelere göre re~il-ögüz (Ye~il nehir = Yang-çe)
6 Bk. A.v. Gabain, / Türk. terc./ , Gök-Türklerin tarihine bir bak~~, DTCF Dergisi, 1944, II, 5,
S. 689.
7 Liu Mau-tsai, Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türkin, Wiesbaden, 1969, I,
s. ~ 6o vd. II, s. 850.
8 Bu s~ rada Kapgan, kendi karde~i To-sifu'yu hâkanl~~~n "sol kanad" ~adl~~~ na getirmi~,
o~lu ~ nel (Çin y~ll~ klar~ nda Fu-kü)'i de "küçük hagan" yapm~~t~. Bk. Kitabe I, do~u, str. 17;
Liu, ayn. esr. I, s. 164., 218.
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k~y~lar~na ve ~an-tung Ovas~na kadar ilerlemi~lerdi 9. Bu büyük sefer
münasebeti ile, Gök-Türklere kar~~~ç~ kamadan Türk süvari tümenlerinin
dönü~ünü, General ~a-ça Cungi (kitabelerde Ça-ça Sengün) idaresindeki
kalabal~ k Çin Ordusu uzaktan seyrederken, T'ang sülâlesinden Çin
imparatoru, saray~ndan bir günlük emir yay~nlayarak "Hakan", yakalayan
ve öldürenin resmen "prens" ilan edilece~ini bildiriyordu
698 y~l~ n~n sonlar~na do~ru, Kapgan'~n 3'1ü plan~n~n son safhas~n~n
uygulanmas~na geçildi. Yine Tonyukuk'un yüksek komutas~ nda, Bilge ile
~ nel emrinde bat~~ ordular~~ grupu, Bat~~ Türkistan'daki da~~n~k Türk
kütlelerini hakanl~~a ba~lamak üzere harekete geçirildi ve süratle Altay
da~lar~n~~ (kitabelerde Altun-y~~ ) ve Cungarya (kitabelerde Yar~~-ovas~ )y~~
a~an Gök-Türk kuvvetleri Bolçu mevkiinde", On-ok'larla kar~~la~t~. "Türk
bodun [milletinden] oldu~u hâlde yanl~~~hareket eden" 12 Türgi~~ba~bu~u U-çe-le
(Çin kay~ tlar~nda Wu-shin-le) nin yakalanmas~~ ve yabgusu'nun, ~ad'~n~ n
telef olmas~~ ile neticelenen bu sava~~bütün On-ok boylarm~~(To-lu ve Nu-~ipi'ler), dolay~siyle Balka~~gölü, Is~k-göl, Çu ve Talas bölgelerini, ~nci Irma~~~
(Seyhun — Sir-derya) k~y~lar~na kadar yay~lan topraklar~~merkezi idareye
sokmu~~oldu (699). Hakanl~~~ n resmi s~n~ rlar~~Kengü-tarban 13 'a ve
Fergane'ye dayand~. Bu münasebetle Çin kayna~~nda ~öyle denmektedir:
"Mo-ç'o [Kapgan] zaferlerinden gururla. Bizi küçümsiiyor! Her yana ordular
se~.~kediyor, ülkesinin bir ba~tan bir ba~a geni~li~i, lo bin "ii" [a~. yk. 4500 km.]den
fazla. Onun yüksek gayeleri var!" 14 .
Kapgan'~n 3 numaral~~plan~n~n tamamlanmas~~için Maveraünnehir'in
de zapt~~gerekiyordu. Türlü Türk kümelerinin yer yer görüldü~ü bu bölge,
co~rafi mevkii ve mûtedil iklimine ilaveten verimli topraklar~~ve tabii
zenginli~i itibar~~ile de ta eski ça~lardan beri kom~ u devletler için bir rekabet
sahas~~idi. O tarihlerde Gök-Türk bask~s~ na kar~~~koyacak ciddi bir mahalli
9 Kitabe I, do~u, str. 17; II, do~u, str. 15, III, str. 18-19. Belki Bilge kumandas~ ndaki
birlik "taluy"a varamam~~t~~ (E~er kitabedeki "taluy" sözünden kas~ t büyük nehir ise Yangç~'ye, deniz ise Sar~~ Denize ula~mam~~t~ r, bk. Kitabe I, güney, str. 3; II, kuzey, 2). Türklerin
Çin'de ilerledikleri do~uda son noktan~ n çok kuzeydeki Pekin havalisinde aranmas~~ (bk. R.
Giraud, L'Empire des Turcs cfiestes, Paris, 1960, s. 26, 48 vd.) hatal~d~r.
~ o Liu, ayr~. esr. I, S. 215-218 vd., 319.
11 Bugün tokoi kasabas~~ (Urungu gölü civar~nda, bk. R. Giraud, L'Emp. d. Turcs...,s. 79).
12 Kitabe I, do~u, str. 18 vd.; II, do~u, 16.
13 Kitabe I, do~u, 21; II, do~u 18. Kengü-tarban, Ans ~rma~~n~n Seyhun'a döküldü~ü
yerdeki Otrar Fârab kasabas~~(bk. S.G. Klya~torny, Orhon dbidelerind~~Kengü'nün hamd-yer ad~,
Belleten, say~, 69, 1954, s. 92 vd.; K. Czeglkly, Nomdd ndpek vdndorldsa napk~l~tta..., Budapest,
1968, s. 31, 143).
14 0 zaman Çin'de hüküm süren T'ang sülâlesi y~ll~~~ ndan naklen bk. Liu, ayn. ~s~. I, s. 218.
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güce de sahip de~ildi ve Türk soylu olduklar~~tahmin edilen baz~~ ~ehirkrall~klannca idare edilmekte idi. Nitekim siyasi aynl~klan kendi lehlerine
de~erlendirmeye çal~~an Horasan'daki Islam kuvvetleri, bu küçük
"devletleri" teker teker ortadan kald~r~l~p bölgeyi Emevi imparatorlu~una
katmak ve dolay~siyle ~slamla~t~ rmak faaliyetinde idiler. Ancak, ~ehir
"hükümdar"lan Arap kumandanlara (Abdullah b. Ziyâd, Sa'id b. Osman,
Mûsa, muhelleb vb..) ba~ar~~ile direnmekte idiler.
Gök-Türk Ordular~~bat~~grubu ayn~~kadro içinde ileri harekâta devam
etti ve Karada~'~n kuzeyinden ~a~~(Ta~kend, Farab)-sahas~n~~geçerek, Inci
irma~~~(kitabelerde Yinçü-ögüz)n~~ a~t~, K~z~l-kum çölüne dald~. Ordu
güneye do~ru yürüyordu, hedef Maveraünnehir'in di~er s~n~r~na ula~makt~.
Bununla beraber, Semerkand'~n kuzey cihetlerine kadar nüfuz etmi~~olan
Arap kuvvetlerinin muhtemel bir yan hücumunu önlemek üzere Tonyukuk,
kalabal~kça bir müfrezeyi ~nel kumandas~nda yolda b~rakm~~t~. Türk
Ordusunun büyük bölümü ilerledikçe halk öbek öbek Türklere iltihak
ediyordu. O s~rada Türgi~~ba~bu~u So-ko (U-çe-le'nin o~lu)nun idaresinde
bulundu~u anla~~lan yerli So~d (Semerkand'~n güneyi)lular da teslim
olmu~tu. Böylece Gök-Türk askeri Ceyhun (Amu-derya) nehri k~y~s~ndaki
ünlü Temir Kap~g (Demir-kap~)ya ula~t~~(701) 15 . Tâ ilk ça~lardan beri
Iran ile Turan (Türk) topraklar~~aras~nda tabii hudut kabül edilen, Belh
~ehrinin kuzeyinde 12-20 m. geni~lik ve 3 km. uzunluktaki bu geçidin
kazan~lmas~~ile neticelenen bu seferde ayn~~ zamanda bol ganimet ele
geçirildi: "Sar: alt~n, b9az gümü~, e~ri deve, k~z-kad~n... 16.
Türk Ordusunun do~u kanad~~ da faaliyet halinde idi. Kapgan'~n
idaresinde güneye, Ordos'a yap~lan ak~nlardan Liu Hu-çu (kitabelerde Alt~~
Çub) bölgesine olan bask~na (702 ~ubat) 17 ya~~ndaki Bilge ile birlikte KülTegin de kat~lm~~lard~. Kar~~~ç~kan 50 bin ki~ilik Çin Ordusu ma~lup edildi~i
gibi, Çinli kumandan Ong-tutuk (as~l ad~: Wei Yüan-çung) henüz 16
ya~~ndaki Kül-Tegin tarafindan elinde silah~~ile yakalanarak getirilip
Kapgan Hâkan'a teslim edilmi~ti (702 son bahar~) 17 .
Mâveraünnehir seferinde tilcip edilen yol için, bk. R. Giraud, L'Emp. d. T~t~cs...,harita, 4.
Kitabe III, str. 45-48. Buradaki kad~n kelimesinin kitabelerdeki gerçek ~ekli "kotuz"dur
ki, dul kad~n demektir. Anla~~l~yor ki, Türkler sava~larda yaln~z, kocalar~~ ölmü~, serbest
kad~nlar~~esir al~yorlar, fakat evli kad~nlara dokunmuyorlard~~(bu noktaya R. Giraud dikkati
çekmi~tir: bk. R. Giraud, L'inscription de Bane-isokto, s. 1 ~~2). Bu Mâveraünnehir seferi
münasebetiyle Türk belgelerinde ilk defa Araplar zikredilmi~tir ("Tezik" ad~~alt~nda; Arap
Tayy kabilesinin ad~ndan. Bu kelime sonralan Iranhlar için kullan~l~r olmu~tur: Tacik).
17 Kitabeler I, doku, 31 vd., II, doku, 24 vd.; Liu, ay~,. ur. I, s. 164, 218.
IS
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Hâkan ve iki karde~~ye~en Çin'de seferi sürdürdüler. 702'de Yen-çu,
Hia-çu, ~i-ling, Hin-çu, Ping-çu eyalet-garnizon merkez ve bölgelerine 20
ak~n yapt~lar. Bunlar aras~nda en etkili olan~~ büyük Ming~a (Kan-su'da,
bugün Çung-wei-hien) muharebesi idi. Orada General Ça-ça Sengün
(Çince asl~: ~a-ça Çung-i) kumandas~ ndaki 8o bin ki~ilik Çin Ordusu
bozguna u~rat~lm~~t~~18. Hemen arkas~ ndan kom~u eyaletlere süvari
müfrezeleri sevk edilirken Çin saray~~yeni bir günlük emir ç~ kararak, GökTürk sald~ r~lar~n~~ durduran~n, Hakan'~~ ve ye~enlerini ~u veya bu ~ekilde
tesirsiz hale getirenir~~ "prens" unvan~~ile birlikte 2 bin top ipek verilerek taltif
edilece~ini ilan ediyordu.
Bundan sonra Türk ülkesi içinde baz~~ k~m~ldan~~lar görüldü. Halk
Kapgan'~ n dinmek bilmiyen seferlerinden usanm~~, hu~ünetinden çekinir
hale gelmi~~gibi idi. Nitekim 7o9'da Çik'ler (Kem-Irti~~nehirleri aras~ nda) ve
Is~ k-göl bat~s~ ndaki Azlar Bilge tarafindan bast~ r~ld~. Gök-Türk Ordular~ n~ n
do~uda ve güneyde çok uzaklarda (Çin seferi dolay~siyle) bulunmas~ ndan
faydalanarak ba~~kald~ rmaya te~ebbüs eden K~ rg~zlar Bilge-Kül Tegin
kumandas~ ndaki "m~zrak boyu kar sökerek Kögmen [Tannu-ula] da~~lar~n~~a~an"
Gök-Türk Ordular~~ tarafindan peri~an edildi (Songa orman~~ sava~~ ). Ayn~~
sene (7 to) Tola Irma~~~havalisindeki Bay~ rkular susturuldu (Türgi-yarg~n
gölü sava~~ ). 711 y~l~ nda Türgi~ler tekrar darbelendi "ate~~ve f~rt~na gibi
sald~ran" Türgi~~ba~bu~u So-ko telef edildi (2. Bolçu sava~~ ) ve Bars Be~~
Türgi~lerin ba~~na getirilerek (hâkan tayin edilerek), Bilge'nin k~zkarde~i ile
evlendirildi 19.
Bu arada, kitabelere göre "So~d kavmini tanzim etmek" için bir
Maveraünnehir seferi daha yap~ld~. Bu yürüyü~e Gök-Türklerden i~ tirak
edenler üzerinde kesin bilgi olmad~~~~için türlü spekülasyonlar yap~lm~~t~r;
fakat bu 2. bat~~seferine ne Kapgan'~ n, ne de Bilge ve Kül Tegin karde~lerin
kat~lmad~ klar~~ muhakkakt~ r (Tonyukuk ise bir müddetten beri Ayguc~l~ k'tan al~ n~ p "Yargu" Devlet yüksek mahkemesi /üyeli~inde vazifelendirildi~i için 2° onun da bulunmas~~ mümkün de~ildi).
Kapgan'~n gittikçe a~~rla~an musamaha tan~maz tutumu huzursuzlu~u art~r~yor, gördü~ümüz gibi, bilhassa Türk boylar~ mn ayaklanmas~na yol
19 Kitabeler I, do~u, 32-34, II, do~u, 26; Liu, ayn. esr. I, S. 219, II, 604. Bu Çin seferi L.
Bazin'e göre (L. Bazin, Les calendriers turcs anciens et r~ddeivaux, Lille, 1974, S. 224) bir y~l kadar
sürmü~tür (705-706 aras~).
19 Kitabe I, do~u 18-20, 34-38, II, do~u 16 vd, 26-28; Liu, I, s. 169; R. Giraud, ayn. esr. s.

l 75.
20 Bk. Liu, ayn. esr. I, s. 171.
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aç~yordu. Önce "Kara Türgi~" ba~kald~ rmas~, sonra üç y~l kadar sürdü~ü
anla~~lan (711-714) Karluk isyan~, Çin'den destek alan bu kütlenin bir
aral~ k tâ Otüken'e kadar sokulabilmeleri ancak Hâkan ile Bilge ve Kül
Tegin karde~lerin ortak harekat~~ sonucunda (Tam~g ~duk-ba~~sava~~, 713)
durdurulabilmi~~ve bir k~s~ m Karluklar~ n Çin'e s~~~ nmalar~ na bile meydan
verilmi~, bu arada Çin'in f~ rsattan istifade Gök-Türklere kar~~~askeri y~~~ nak
merkezi haline getirdi~i ~ç Asya'daki Be~~bal~g üzerine yap~ lan sefer (714),
Bilge'nin de i~tiraki ile direnme yuvalar~~ da~~ t~lm~~~ise de 21 durumun hayli
kar~~t~~~~ ve hakanl~~~ n adeta kaynamaya ba~lad~~~~görülüyordu.
Ki tabelerdeki "Amcam Kagan~n idari ke~meke~i, halkta ikilik ortaya ç~kt~~~~zaman"
vb.. ifadeler 22 daha vahim hadiselerin patlak verece~inin i~areti
durumunda idi. Nitekim Hakanl~~~ n ana kütlesini te~kil eden O~uzlar
birli~inin idareye aç~ kça cephe almalar~~ büyük ~a~k~ nl~ k yaratt~: "DokuzO~uz bodun'u kendi bodunum idi. Gök ve yer kar~~t~~~~için dü~man oldu" 23 . 715
y~l~ nda Kapgan tarafindan mukavemet k~ r~ld~, lakin 716 senesinde O~uz
boylar~ ndan Bay~ rkular~n ~iddetle h~ rpalanmas~~ Kapgan'~ n hayat~~ boyunca
kazand~~~~seri zaferlerinin sonuncusu oldu. Galibiyetten sonra Otüken'e
dönerken yolda Bay~ rkular~ n pususuna dü~erek hayat~ n~~ kaybetti (22
Temmuz 716) 24 .
Kapgan'~ n yerine getirilen o~lu vaktiyle "Küçük hakan" diye tan~ nm~~~
olan ~ nel, hakanl~~~ n bu buhranl~~ günlerinde devlet dizginlerini tutacak
kudrette de~ildi. Kar~~~ kl~~~~giderememi~, yurda huzur getirememi~ti.
Halbuki Türk milleti bu hizmetleri, töre gere~i, hâkandan beklerdi. O~uzlar
büsbütün alevlendikeri için devleti kurtarmak, halk~~ selâmete kavu~turmak
i~i Bilge ile Kül Tegin'in omuzlar~na yüklenmi~ti. Var gücleri ile mücadele
ediyorlard~. Yaln~z 716 y~l~ nda Kül Tegin, O~uzlara kar~~~5 sefer yapm~~~
(Togu-bal~g, Ku~lagak, Urgu /veya Ant~ rgu? /, Çu~-ba~~, Ezgenti-kad~z
sava~lar~ ) ve seferlerden dördüne Bilge de kat~lm~~t~~ 25 . O sene büyük
miktarda hayvan telefat~na sebep olan k~ tl~kta bile Bilge sefer halinde idi.
Uzay~ p giden bu mücadeleler dolay~siyle, a~a~~da görülece~i üzere,
kitabelerde Gök-Türk Ordusunun takatten dü~üp cesaretini kaybetti~ini
aç~klayan ifadeler yer alm~~t~ r. Durumun gittikçe a~~rla~mas~~ yeni hakan~n
Kitabe II, do~u, 28; Liu, I, s. 170-220.
Daha bk. R. Giraud, L'Emp. d. Tures..., S. 52.
23 Kitabe I, kuzey, ~ l; II, doku, 30.
24 Liu, I, 171; L. Bazin, Les calendriers..., s. 234. Asilerin Çin ile temas hMinde olduklar~,
hklise s~ ras~ nda onlar nezdinde bir Çinli temsilcinin bulunmas~ ndan bellidir (Liu, göst. yer.).
25 Kitabeler I, kuzey, 4-9, II, do~u, 30-33.
21

22
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beceriksizli~ine atfolunuyor ve halkta, milleti idare yetkisi olan Tanr~~ba~~~'
( = kut)n~n yine Tanr~~ iradesi ile hâkandan geri al~nd~~~~kanaati
yaygmla~~yordu 26 . Felaketin önlenmesi için hakan~n de~i~tirilmesi me~di
hale gelmi~, bu lüzum milletçe beklenir olmu~ tu. Çin y~ll~klanndaki bilgilere
göre, herhalde inel'in tahtta direnmesi sonucu, de~i~tirilme zor kullan~larak
yap~ld~. Hâkan, karde~i, akrabalar~~ve taraftarlar~~öldürüldü 27 . Ihtilal plan~~
ilteri~'in o~ullar~nca haz~rlanm~~; fakat Kül Tegin tarafindan uygulanm~~t~~
(716).
~~~
As~l ad~n~n Be~-Kür (veya Be~-kürlü~~28) oldu~unu tahmin etti~imiz
büyük karde~~Gök-Türk tahtma geçirilince (716-734) Bilge (hakim,
Çince'deki ~ekli P'i-kia) unvan~n~~ald~. Bilge Hâkan Kül Tegin'i ordunun
ba~~na getirerek, silahl~~kuvvetlerin tanzim ve tensikine memur etti; o tarihe
kadar bir nevi geri hizmet durumundaki "Yargu" üyeli~inde çal~~an ve
hâtun P'o-fu'nun babas~ , yâni kaympederi olan Tonyukuk'u tekrar eski
vazifesi Ayguculu~a getirdi, devletin iç ve d~~~yüksek politikas~n~~ona tevdi
etti. Fakat Gök-Türk toplulu~unda umumi bir yorgunluk, bezginlik vard~;
"Tann Türk kavmi yaps~n diye beni tahta oturttu... içte aptz, d~~ta ç~plak bir kavme
kagan oldum. Baban~zz~n, amcam~z~n kazand~~~~milletin ad:, san: unutulmas~n diye
karde~imk sözle~tik... Türk milleti için gündüz oturmad~m, gece uyumad~m. Kül Tegin
ile, ~ad'larla ölesiye çal~~t~k..." 29 . Mücadele devam ediyordu. 717'de
Uygurlarla (Kargar sava~~), 718'de yeni bir isyan hareketine giri~en
Karluklarla sava~~ld~~ve ba~ar~lar elde edildi 30.
Bilge Kagan Çin ile iyi geçinmek arzusunda idi. Bu yola, GökTürklerin biraz dinlenme ve ihtimama muhtaç olduklar~~hususunda
Tonyukuk'un uyar~lar~~neticesinde girmi~i. Ancak s~k~nt~~prenses ile
taplamad~" (Kitabe II, do~u, 35); "Dirayetsiz kagan hatalar i~ledi.
26 "T~ngri, hagan
Yukar~da Gök Tanr~~ona kat vermedi..." R. Giraud, tp~~. es~. s. 52.
27 Bk. Liu, I, s. 171. Kapgan kilesinden Gine s~~~nmay~~ ba~aran prenses ve orada 723'de
ölümü münasebetiyle dikilen Gince kbidesi için bk. P. Pelliot, La fille de Mo-tch'o..., T'oung Pao,
1915, Paris, s. 301 vd.; A. Bombaci, The Husb~tnd of Princess Hsien-li Bilge, Studia Turcica, Bp.
1971, s. 103 vd. (Türk. terc. TDED, 1975).
29 kür sa~lam, dirençli sars~lmaz (bk. Kitabe I, do~u, 6; DLT, I, 324) ~ah» ad~~olarak da
kullan~l~r (bk. I.A. Kür-bu~a IV b.
29 Kitabeler I, do~u, 25-27; II, do~u, 20-22 ( Tengriteg Tengride bolm~~~Türk Bilge).
30 Karluklarla çarp~~mada ölen Tardu; ~ad'i Küli Çor (veya Kül-iç-çor) için Ikhe
Khu~otü'de bir kitabe dikilmi~tir (Bk. H.N. Orkun, Eski Türk Yaz~dan, I, 1936, s. 135-140; son
ne~ir, T. Tekin, A Gramma, of Orkhon Turki~, Bloomington/USAJ, 1969, s. 12, 267 vd.
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etraf~ndakileri Bilge'ye kar~~~sava~a te~vik eden, ayn~~ zamanda K'itanlardan da askeri destek sa~layan Çin Be~-Bal~g'daki Basm~l'lar ile de
anla~t~~~ ndan Gök-Türklere kar~~~sald~r~~ planlar~~ haz~ rlamakla me~guldü.
Nazik durum yine Tonyukuk'un cesurane hareketi ile kurtar~ld~ . Bu büyük
stratejist, kumandas~~ alt~ ndaki kuvetlerle önce Be~-bal~g'~~ ku~att~, sonra
Çin'i ~iddetli bir darbe ile bask~~ alt~na ald~: 720 eylül ay~ nda Çin Ordusunu
bozguna u~ratt~~ (~an-tan sava~~ ), daha sonra da yaln~ z kalan K'i-tanlarla
müttefikleri di~er Tatar (Mo~ol)lar~~ saf d~~~~etmeye muvaffak oldu (722723) 31 . Beri tarafta Karluk topraklar~ na giren Bilge halk taraf~ ndan
alk~~larla kar~~land~~32 . Hakanl~ k eski zindelik ve itibar~ n~~kazanm~~t~. Hattâ
Bilge 716 kar~~~kl~klar~~yüzünden Otüken ile ilgisini keserek 717 y~l~ ndan beri
müstakil devlet durumuna girmi~~olan "Türgi~~Hakanl~~~" bölgesini
(Tarbagatay, Yedi-su vb.) bile kendine tabi saymakta idi 33 .
Bu ba~ar~lar üç Gök-Türk büyü~ünün: Tonyukuk, Bilge ve Kül
Tegin'in azim ve gayretleri ile elde edilmi~ti. Çin de ~üphesiz durumun
fark~ nda idi. 725 y~l~ nda imparator Hüan-Tsung'un ba~kanl~~~ nda yap~lan
toplant~da ~öyle konu~uluyordu: "... Kagan Bilge milletini sever, Türkler de
ondan memnundur. Kül Tegin sava~~san'at~n~n üstaduhr. Ona kar~~~koymak kolay
de~ildir. Tonyukuk ise otoriter, hakim ve kurnazd~r... i~te ~imdi bu üç " barbar" ayn~~
gayelerle bir arada bulunmaktad~r..." 34 . Daha 72 ~ 'de Gök-Türk bar~~~teklifine
kalabal~ k bir ordu ve müttefikleri ile kar~~~ç~kan Çin, art~ k, kendisi sulh
iste~ini ileri sürebilirdi. Bu maksatla Otüken'e gönderilen Çin elçilik
heyetini Bilge, Hâtun'un, Kül Tegin'in, Tonyukuk'un ve di~er devlet ileri
gelenlerinin haz~ r bulundu~u mecliste kabül etti (725) 35 .
Gök-Türk Hakanl~~~ na 46 sene hizmet eden büyük devlet adam~~ (bat~l~~
ilim adamlar~na göre, Gök-Türklerin Bismarck'~ ), Tonyukuk'un az sonra
ölmü~~olmas~~ laz~ md~ r, zira art~k ondan bir haber yoktur. 731 y~l~ nda da
ünlü Prens Kül Tegin hayata veda etti (27 ~ubat 731). Karde~inin vefat~~
Bilge'yi fazlas~ yla üzmü~tü. Bilge, Kül Tegin ad~ na dikilen kitabede onun
kahramanl~~~ n~~ö~dükten sonra ~unlar~~söylemektedir: "Küçük karde~im öldü,
görür gözüm görmez oldu, bilir bilgim bilmez oldu. Zaman~~ Tanr~~takdir eder, ki~i-o~lu
ölmek için yarat~lm~~tzr. Lâkin ben yasland~m, gözden ya~, gönülden feryat geldi ,yan~p
Kitabeler II, güney, 1-3. Ayr~ ca bk. Liu, I, s. 173 vd., 224 vd.; II, s. 616
Kitabe Il, do~u, 4I•
33 Liu, I, s. 420; Ed. Chavannes, Documents sur tes Tou-kiue Tures occidenlaux, Petersbourg,
1903, s. 45 vd, 82.
34 Bk. Liu, I, s. 175, 227.
35 Liu, I, s. 175, 227.
32
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yak~ld~m... Milletin gözii-kap [a~lamaktan] fenala~acak diye sak~nd~m
[endi~elendim]... 36 . Bilge Kagan'~n iste~i ile kaleme al~nan Kitabenin
Türkçe metni, her ikisinin de "at~"s~~ (atabey'i) 37 Yollug Tegin yazm~~~ve
ta~a kazd~ rm~~t~.
~ ki büyük yard~ mc~s~ n~~ kaybeden Bilge'nin 734 yaz~nda K'i-tan ve
Mo~ol Tatab~lara kar~~~kazand~~~~zafer (Töngkes da~~~sava~~ ) d~~~ nda
mühim bir faaliyeti görülmemektedir. Ancak 727 y~l~nda hükümet üyesi
(Bakan) Mei-lu Ç'o 38'yu Çin'e göndermi~~ve imparator taraf~ ndan sayg~~ile
a~~rlanan elçinin temaslar~~ neticesinde So-fang (Ling-çu'da) ~ehrinin
serbest ticaret yap~ labilecek ortak pazar yeri olmas~~ hususunda anla~maya
var~lm~~t~. 734'de de Çin'e yollanan ayn~~Türk elçisi, Hükan~ n (s~rf dostlu~u
peki~tirmek maksad~ na yönelik) bir Çin prensesi ile evlenme talebini kabül
etmi~~olan imparatora te~ ekkür mektubunu götürüyordu 39. Fakat bu
s~hriyet i~i gerçekle~emedi, zira Bilge, ad~~ geçen Buyruk-çor tarafindan
zehirlendi ". ölünceye kadar suikastç~y~~ ve i~birlikçilerini bertaraf eden
Bilge nihayet 25 Kas~ m 734'de ruhunu teslim etti 41. ~~9 y~l ~ad olmu~, ~~8 sene
4 ay hâkanl~k etmi~ti. 51 ya~~nda idi.

Bilge Kagan tarihimizin müstesna ~ahsiyetlerinden biridir. Dikkat
çekici özelliklere sahiptir. Yaln~z tarihi hadiseler aç~s~ ndan de~il, Türk
dilinin de en de~erli hazinelerinden say~ lan Kül Tegin Kitabesi ve onun için
yapt~ rd~~~, iç duvarlar~~kahraman~n hayat~n~~gözler önüne seren sahnelerle
süslü "bark" onun emri ve himmetiyle meydana getirilmi~tir. Kül-Tegin
Kitabesindeki ifadeler, milleti uyar~c~~ vasf~~ile gerçek bir baban~ n evlâtlanna
en içten nasihatlar~, ika~lan durumundad~ r. Orada sadece Türk milletinin
ya~amas~n~~sa~layacak yollar, çareler gösterilmekle kal~nmam~~, bir devlet
felsefesi yap~lm~~ , Türk hukuk ve inanç prensipleri aç~ klanm~~, sosyal tesanüt
ve ekonomik faaliyetlerin millet u~runa en faydal~~ yanlar~~dile getirilmi~tir.
Kitabeler I, kuzey, ~~o- ~~1.
Buradaki "at~" deyimi "ye~en" de~il, "atabey" mânas~ndad~r. Ayr~nt~l~~ aç~ klama için
bk. t. Kafeso~lu, Türk Milli Kültürü, s. ~~~ g n.
38 Türkçe asl~~ "Buyruk çor", bk. L. Ligeti,/Türk. terc./, Bilinmeyen iç Asya, Istanbul, 1946,
S. 207; Liu, I, S. 447; II, s. 622.
39 Liu, I, 176, 227, II, S. 66o.
40
Liu, I, 226, II, s. 600 n. 1270.
41 Kitabelerdeki (II, güney, ~~ o) eski "12 Hayvanl~ " Türk takvimine göre kaydedilen
tarihlemeye göre: "It y~l~ n~n ~~o. ay~n~n 26. günü", kr~. L. Bazin, aya. esr. s. 183, 244.
36
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Orhun'daki her üç kitabe (di~erleri, o~lu tarafindan diktirilen Bilge ve
nihayet Tonyukuk abideleri) bu farkl~l~klar~~ile ba~ka hiçbir millette e~i
görülmeyen bir tarihi, edebi, sosyal, dini, hukuki belge hüviyetini ta~~r.
Bilge'nin bir özelli~i de devlet idaresindeki itidalidir. Ne amcas~~ne Kül
Tegin kadar ha~in, ne de milli menfaatlerden fedakarl~ k yapacak derecede
yumu~ak tabiatl~~idi. Gerekti~inde sava~a girmekten ve kitabelerdeki ifade
ile "Türk odusu gibi Kurt" karakterini ortaya koymaktan çekinmezdi. Bunun
yan~nda ho~görülü~ü de tabiat~n~n ayr~~bir yan~~idi. Çin ile iyi geçinme
y~llar~~içinde, bir ara Gök-Türk kasabalar~n~n da Çin'de oldu~u gibi surlarla
çevrilmesini ve Budizm, Taoizm gibi dini ve felsefi ak~mlar~ n memlekette
yay~lmas~n~~ bile istemi~ti. Fakat bu tekliflerinden, Millet Meclisinde,
ba~ ta Tonyukuk olmak üzere, ileri gelen idareci zümrenin hakl~~itirazlar~~kar~~s~nda vazgeçmeyi bilmi~ti 42. Fakat en büyük hususiyeti, Türk
milletini çok sevmesi idi. Bu nokta Çin kay~tlanna bile geçmi~tir. Kendi
kitabesinde de, do~uda Çin'in ~an-tung Ovas~na, Iç Asyada Tokuz-ersin
(Kara~ar bölgesi)e kuzeyde Bay~rku sahas~~(An~~Irma~~~havalisi) ve bat~da
Demir Kap~~(Ceyhun ~rma~~n~n yak~n~nda Semerkand-Belh yolu üzerinde)ya kadar seferler yapt~~~n~~ hat~rlatt~ktan sonra ~öyle demektedir:
" Tanr~~buyurdu~u için milletimi gözünün görmedi~i, kula~~n~n duymad~~~, ileri gün
do~usuna, geri gün bat~s~na, beri gün ortas~na,yukan gece ortas~na götürdüm. Altunun
sar~s~n~, gümü~ün ak~n~, ipe~in safin:, at~n ayg~nn~, kak~m'~n karas~n~, sincab'~n
gökünü Türklerime kazand~rd~m" 43 . Milletine o derece güveniyor ve
ebedili~ine o ölçüde inan~yordu ki, ~öyle diyordu: "Ey Türk! Üstte gök
y~k~lmaz, altta yer delinmezse senin devletini, töreni kim bozabilir?".
Bilgi Kitabesinin metni yine Yollug tarafindan haz~rlanm~~~ve bir ay
dört günde ta~a i~letilmi~ti. Ihti~aml~~cenaze töreni ise Türk takvimine göre
"domuz y~l~n~n 5. ay~ n~n 27 sinde" (22 Haziran 735) yap~lm~~t~~45. Gerçi
II. Gök-Türk Hakanl~~~~744-45 y~llar~ nda zaafa dü~mü~~ve ötüken'de
iktidar di~er bir Türk boylar birli~i (bodun) olan Uygurlara geçmi~~ise ck,
Bilge Kagan'~ n unutulmaz sözleri, ihtar ve tavsiyeleri günümüz Türk
gençli~ine ~~~k tutmakta devam etmektedir.
Bk. Liu, I, 172 vd. 224, 462; Türk devletlerinde meclisler için tafsilen bk. t. Kafeso~lu,
ayn. Ur. S. 246 Vd.
43 Kitabeler, II, kuzey, ~~ 1-12.
44 Kitabeler, I, do~u, 22; II, do~u, 18-19.
45 Kitabeler, II, güney, ~~ o; L. Bazin, aya. es~. s. 183, 244. Her üç kitabe son olarak GökTürk harfleri ile as~llan, o ça~a göre söyleni~leri ve günümüz bat~~Türkçesine çevrilmi~~~ekli
Prof. M. Ergin tarafindan yay~nlanm~~t~r (Orhun eibideleri, 1970/ '000 temel eser, n. 32. Daha
sonra bu ne~rin 9-1 o bask~s~~yap~lm~~t~r).
42

